Budsjettnotat til Oslo-budsjettet 2022
Studentenes ønsker levert av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Studentrepresentantene i Velferdstinget har for budsjettåret 2022 vedtatt følgende
hovedprioriteringer.
1. Studenthus i sentrum
Oslo kommune skal over to budsjettperioder- i budsjettet for 2022 og 2023 prioritere 10
millioner kr. i midler til en styrking av Oslo som studentby gjennom renovering av et nytt
studenthus i St. Olavs gate 23.
Siden 2017 har Velferdstinget og studentene i Oslo jobbet med å sikre et nytt studenthus
i Sentrum. I juni i år klarte vi endelig det, da SiO fullfinansierte kjøpet av St. Olavs Gate
23.1
Nøkkeltall om huset:
●

Skal huse over 80.000 studenter

●

Mer enn 29 utdanningsinstitusjoner

●

Over 450 frivillige studentorganisasjoner

●

Rett over 5000 kvadratmeter.

●

Planlagt ferdigstilt nyåret 2024.

Det er likevel mye som gjenstår og bygget må gjennom
en omfattende renovering for å transformeres til et levende studenthus i fremtiden. For
at studenthuset skal bli virkelighet oppfordrer vi til å følge opp prioriteringen i Oslobudsjettet for 2022 med økonomiske midler. Prioriteringen lyder:
-Oslo kommune vil fortsette å bidra til samarbeidstiltak som gjør det mer attraktivt å
være student i Oslo. Eksempelvis vil kommunen støtte oppunder arbeidet for å gjøre
det nye studenthuset i St. Olavs Gate 23 til en attraktiv møteplass for byens mange
studenter.2
For at studenthuset skal bli til virkelighet, holder det ikke bare med ord. Det er beregnet
at de totale omkostningene for studenthuset vil ligge på 140 millioner kroner, der 70
millioner er kostnader for minimum renovering. Etter renovering vil huset finansieres
gjennom leieavtaler og tilknyttede huset. Det er derfor finansiering av renovasjon som er
kritisk. Til tross for andre inntekter er vi avhengig av kommunal støtte for å nå det
nødvendige finansielle nivået et så stort og omfattende hus krever.
Estimert finansiering av renovering:
●

10 millioner kommunal finansiering
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●

10 millioner statlig finansiering

●

60 millioner fra stiftelser og legater.

●

10 millioner som tilskudd fra utdanningsinstitusjoner.

●

40 millioner fra Studentsamskipnaden.

●

10 millioner fra semesteravgiften betalt av studenter i Oslo.

I budsjettforslaget 2022 er det satt av 10,3 millioner til oppfølging av Campusstrategien
og inovasjonsdistrikt i sentrum. Vi mener at det er en forutsetning for et vellykket
inovasjonsdistrikt i sentrum at studentene har både tilknytning og et initiativ til å
oppsøke distriktet. Dette kan studenthuset være et sterkt bidrag til. Vi løfter derfor
muligheten for å hente penger fra denne posten til det nye studenthuset.
2. Bevar støtten til JURK og Jussbuss
Oslo kommune skal prioritere å opprettholde støtten til de studentdrevne
rettsorganisasjonene Juridisk rådgivning for kvinner(JURK) og Jussbuss tilsvarende fjorårets
sum.
I budsjettforslaget for 2022 foreslås det at JURK og Jussbuss støttes med 800 000 og 920
000 kr, mot 1 000 000 til hver av foreningene i fjor. Vi mener at organisasjonene tjenester
for utsatte og økonomisk svake grupper - som studenter - er helt essensiell for å sikre
gruppenes reelle rettsvern. Vi ber derfor bystyret om å øke støtten til disse
organisasjonene med til sammen 280 000 kr.
3. Studentmelding for Oslo
Oslo Kommune skal sette ned ressurser for å utarbeide en helhetlig strategi (Studentmelding)
med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter for faglig utvikling.
Denne strategien vil være et tillegg til campusstrategien3, som er en mer faglig strategi
for utvikling av Oslo som kunnskapsby. Denne strategien tar i liten grad for seg
studentenes velferd i byen. Byer som Gjøvik, Bergen og Ålesund har allerede
studentmeldinger.4
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